
EEN RUIMTE VOOR 
DE BERCHEMNAREN
VAN 60 JAAR EN OUDER
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Het centrum Hortensia’s is een plaats 
van samenkomst voor mensen van 60 
jaar en ouder. Het is een ruimte voor 
ontmoetingen, uitwisselingen en samen 
delen in een vriendelijke en solidaire 
omgeving.

Het dagcentrum Hortensia’s biedt 
verschillende stimulerende animaties 
die bestemd zijn om het welzijn en het 
behoud van autonomie te vrijwaren 
door middel van activiteiten van 
fysieke, cognitieve, creatieve en ludieke 
aard. Deze activiteiten beogen ook de 
bevordering van uitwisselingen en het 
onderhouden van sociale banden. Het 
staat  elke deelnemer vrij hieraan deel 
te nemen op het ritme dat bij hem of 
haar past. 

Welkom in de Hortensia’s ! 

Samen oud worden betekent niet 
meer jaren toevoegen aan je leven 
maar meer leven aan je jaren. 

Jacques Salome

‘‘

Ver. Uit. J.-F. CULOT, de Selliers de Moranvillelaan 91- 1082 Sint-Agatha-Berchem

‘‘

Gesteund door
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1.  VOOR WIE ? 
• U bent 60 jaar of ouder
• U woont in Sint-Agatha-Berchem
• U bent valide of minder-valide

Omwille van redenen van logistieke aard en infrastructuur, kunnen we geen 
mensen onthalen die afhankelijk zijn van derden voor dagelijkse handelingen 
en/of zich in een gevorderd stadium van dementie bevinden. 

2.  ONZE RUIMTE

Onze lokalen zijn aangepast voor mensen met beperkte mobiliteit. 
Het centrum kan 15 personen per dag ontvangen.

3. DAGVERLOOP
9u : Onthaal 
9u30 : begin van de activiteiten
12u : Maaltijd en rustpauze
13u30 : Hervatting van de activitei-
ten
16u : Afloop van de activiteiten

4. DIENSTREGE-
LING
Het centrum is open op maandag, 
woensdag en vrijdag en gesloten 
tijdens het weekend en feestdagen. 

5. ACTIVITEITEN
De voorgestelde activiteiten zijn 
gevarieerd:
- cognitief
- creatief
- culinair
- ontspannend en/of cultureel
- preventie en informatie
- enz.

Administratieve en sociale begelei-
ding is ook mogelijke. 
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6. TARIEF

- ONBEPERKT GELDIG
- KAART OP NAAM
- UITREIKING NA 
INSCHRIJVING

7. INSCHRIJVING
Om u in te schrijven, volstaat het ons te contacteren op 02 435 27 65 
voor een afspraak en een onderhoud over de gewenste formule in de 
Hortensia’s.

GARTIS HALVE 

PROEFDAGEN

Interesse in de Hortensia’s? 
Voordat u zich inschrijft, 
kan u gratis deelnemen 
aan twee halve proefdagen 
(uitgezonderd buitengewone 
dagen).

WIJZE VAN BETALING

De betaling geschiedt via een 
overschrijving op de rekening 
van Hortensia’s. Afhankelijk 
van het aantal deelnames, 
wordt een factuur op het einde 
van de maand opgemaakt.

GETROUWHEIDSKAART

Bij inschrijving, ontvangt u een getrouwheidskaart die toegang verleent 
tot deelname aan de activiteiten voor 12 ganse dagen of 24 halve dagen. 
Zodra de kaart volledig is, heeft u recht op een klassieke gratis halve dag 
activiteit in de Hortensia’s (bijzondere activiteiten niet meegerekend).

Volledige dag met 
maaltijd: 

• van 9u tot 16u
• activiteiten inbegrepen
• inclusief maaltijd in het 
gemeenschapsrestaurant 
Mimosa dat zich in het woon- 
en zorgcentrum Bloemendal 
bevindt (soep, warme schotel, 
dessert, koffie, tafelbier en 
water)
• 10€

Halve dag zonder 
maaltijd : 

• van 9u tot 12u of van 13u30 
tot 16u 
• activiteiten inbegrepen
• 4 €
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8. ONS CONTACTEREN
Adres:
de Selliers de Moranvillelaan 120
1082 Sint-Agatha-Berchem

Tel. 02 435 27 65

E-mail:
hortensias@cpas-ocmwberchem.brussels

HORTENSIAS 

Wegbeschrijving 
Hortensia’s:

Tram 19 Vereman ou 
Azur, tram 82 Alcyons

Bus 20 Broek ou 
Schweitzer

Bernavette:

• Reservatie ten minste 
2 dagen op voorhand 
op 02 482 13 05 (Dienst 
Hulp aan Huis van het 
OCMW). 

• Aankoop van tickets 
aan de kassa van het 
OCMW op dinsdag 
en vrijdag van 10u tot 
11u45, de Selliers de 
Moranvillelaan 91 
(1.50€ per traject).


